
                                                                Protokół Nr I/10 
                                             z sesji Rady Miejskiej w Byczynie 
                                                  z dnia 30 listopada 2010 r. 
                                                       ( od godz. 15°° - 17°° )

Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia I sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem radny obecny na 
sesji – Pan Jan Romańczyk ( Radny Senior). Prowadzący obrady ( Radny Senior ) przywitał Burmistrza 
Byczyny - Pana Ryszarda Grünera, Sekretarza Gminy - Pana Macieja Tomaszczyka, Skarbnik Gminy 
- Panią Wiesławę Różewską, Z-ce Skarbnika Gminy - Panią Katarzynę Wilczyńską, Radcę Prawnego 
-  Pana  Zdzisława  Pelca,  Radnych  Powiatowych  -  Panią  Wiolettę  Kardas  i  Pana  Władysława 
Zawadzkiego,  Pana  Edwarda  Rożniatowskiego  -  Przewodniczącego  Gminnego  Związku  Rolników, 
Kółek i Organizacji Społecznych, Sołtysów, Radnych oraz wszystkich zaproszonych gości. W oparciu 
o listę obecności Prowadzący obrady ( Radny Senior ) stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, 
więc obrady są prawomocne. 

Ad.2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącego Miejskiej   
           Komisji Wyborczej w Byczynie.

Prowadzący obrady ( Radny Senior ) poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej - Pana 
Wojciecha  Całkę  o  wręczenie  radnym  wybranym  do  Rady  Miejskiej  VI  kadencji,  zaświadczeń 
o wyborze.  Następnie Przewodniczący Miejskiej  Komisji  Wyborczej  - Pan Wojciech Całka dokonał 
uroczystego wręczenia zaświadczeń o wyborze. 

Ad.3. Złożenie ślubowania przez radnych 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej -  Pan Wojciech Całka przypomniał radnym, iż przed 
przystąpieniem  do wykonania mandatu,  składają ślubowanie. Ślubowanie odbędzie  się w następujący 
sposób, że po odczytaniu roty ślubowania wywołani kolejno przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji 
Wyborczej  radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem 
zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.  Następnie Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej  poprosił 
wszystkich uczestników sesji o powstanie i przeczytał treść roty przysięgi: „Wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję  uroczyście  obowiązki  radnego  sprawować  godnie,  rzetelnie 
i  uczciwie,  mając  na  względzie  dobro  mojej  gminy i  jej  mieszkańców.”  Następnie  Przewodniczący 
Miejskiej Komisji Wyborczej wyczytywał nazwiska radnych, wywołany radny wstawał i wypowiadał 
słowo „ślubuję” – część radnych dodała słowa „ Tak mi dopomóż Bóg”.  Po złożeniu ślubowania Radny 
Senior podziękował Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Wyborczej za wykonana czynność. 

Ad.4. Ustalenie porządku obrad

Radny Senior  poinformował  zebranych  ,  że  każdy z  Radnych  w zawiadomieniu  o zwołaniu  sesji 
otrzymał porządek obrad i zapytał czy ktoś z Radnych lub Burmistrz Byczyny chce wnieść zmiany do 
porządku  obrad.  Burmistrz  Byczyny  zaproponował,  aby  z  porządku  obrad  wykreślić  punkt  8  tj. 
„  Złożenie  ślubowania  przez  nowo  wybranego  Burmistrza  Byczyny,  ponieważ  przedmiotowe 
ślubowanie,  może  się  odbyć  po  opublikowaniu  wyników  wyborów  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa  Opolskiego.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  konsekwencją  wykreślenia 



pkt.8 będzie wykreślenie  również pkt.  11 tj.  „ informacji  Burmistrza o stanie gminy”.  Kontynuując 
wypowiedź  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  przedmiotowa  informacja  zostanie  przedstawiona 
radnym, dopiero po złożeniu ślubowania.  Następnie Radny Senior poddał pod głosowanie wykreślenie 
pkt. 8  i 11. Wykreślenie pkt. 8 i 11 zostało przez radnych przyjęte jednogłośnie  ( 15 głosów „za”). 
Następnie Radny Senior poddał pod głosowanie przyjęcie nowego porządku obrad z przegłosowanymi 
wcześniej  zmianami. Nowy porządek obrad został przyjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów 
„za”). 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco:

      1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
      2.  Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącego Miejskiej   
           Komisji Wyborczej w Byczynie.

3.  Złożenie ślubowania przez radnych 
4. Ustalenie porządku obrad
5. Wybór komisji skrutacyjnej celem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących  
     Rady Miejskiej  w Byczynie. 
 6.Podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym  w sprawie 
      - wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Byczynie  ( druk nr 1 ).
 7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 8. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Byczyny.
 9.  Podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym  w sprawie :
      - wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Byczynie ( druk nr 2 ). 
10. Podjęcie uchwały  o : 
      - powołanie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Byczynie,       
        ( druk nr 3 ) 

       11. Informacja Burmistrza o stanie gminy. 
       12. Zapytania – komunikaty.
       13. Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
      2.  Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącego Miejskiej   
           Komisji Wyborczej w Byczynie.

3.  Złożenie ślubowania przez radnych 
4. Ustalenie porządku obrad
5. Wybór komisji skrutacyjnej celem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących  
     Rady Miejskiej  w Byczynie. 
6. Podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym  w sprawie 
      - wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Byczynie  ( druk nr 1 ).
 7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 8.  Podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym  w sprawie :
      - wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Byczynie ( druk nr 2 ). 
   9. Podjęcie uchwały  o : 
      - powołanie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Byczynie,       
        ( druk nr 3 ) 



       10. Zapytania – komunikaty.
       11. Zakończenie sesji.

Ad.5. Wybór komisji skrutacyjnej celem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących  
 Rady Miejskiej  w Byczynie.

W kolejnym  punkcie  obrad  Radny  Senior  przeszedł  do  wyboru  Komisji  Skrutacyjnej.  Prowadzący 
obrady przypomniał, że zgodnie z art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym rada wybiera ze swego 
grona przewodniczącego i  wiceprzewodniczących bezwzględną  większością  głosów, w obecności co 
najmniej  połowy  ustawowego  składu  rady  w  głosowaniu  tajnym.  Następnie  Radny  Senior 
zakomunikował  zebranym,  że  osoby wchodzące  w skład  komisji  skrutacyjne  nie  mogą  ubiegać  się 
o  wybór  na  w/w  funkcje.  Następnie  Radny  Senior,  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatur  do  Komisji 
Skrutacyjnej.  Radny Senior przypomniał zebranym, że dany kandydat  musi wyrazić zgodę na udział 
w pracy w/w komisji. Radna – Róża Kaniewska zgłosiła kandydaturę Radnej - Jolanty Muchy. Radna - 
Jolanta Mucha wyraziła zgodę na udział w pracach komisji. Następnie Radny -  Grzegorz Kapica zgłosił 
kandydaturę  Radnego  -  Roberta  Świerczka.  Radny  –  Robert  Świerczek  wyraził  zgodę  na  udział 
w pracach komisji. Radna -  Jolanta Mucha zgłosiła kandydaturę Radnej -  Róży Kaniewskiej. Radna - 
Kaniewska  wyraziła  zgodę  na  udział  w  pracach  komisji.  Następnie  Radny   Senior  poddał  pod 
głosowanie przegłosowanie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej. Skład Komisji Skrutacyjnej został 
przez radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „za” ) przegłosowany.

Ad.6.  Podjęcie  uchwały  w  głosowaniu  tajnym  w  sprawie   -  wyboru  Przewodniczącego  Rady 
Miejskiej w Byczynie  ( druk nr 1 ).

Prowadzący  obrady  Radny  Senior  przypomniał,  że  zgodnie  z  art.19  ust.1  ustawy  o  samorządzie 
gminnym  rada  wybiera  ze  swego  grona  przewodniczącego  i  wiceprzewodniczących  bezwzględną 
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. 
Radny  –  Senior  poprosił  zebranych  o  zgłaszanie  kandydatur  na  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej 
w Byczynie.  Na wstępie Radny – Sławomir Nędza zgłosił kandydaturę Radnego - Zdzisława Romana 
Bilińskiego.  Radny  Senior  zapytał,  czy  Radny  –  Zdzisław  Roman  Biliński  wyraża  zgodę  na 
kandydowanie.  Radny  –  Zdzisław  Roman  Biliński  nie  wyraził  zgody  na  kandydowanie  w  w/w 
wyborach.  Następnie  Radny – Leszek Śnieżek  zgłosił  kandydaturę  Radnego -  Grzegorza Kapicy na 
stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej.  Radny Senior zapytał,  czy Radny – Grzegorz Kapica 
wyraża zgodę na kandydowanie. Radny – Grzegorz Kapica wyraził zgodę na kandydowanie. W związku 
z brakiem zgłoszeń innych kandydatur Radny Senior zamknął listę kandydatów na Przewodniczącego 
Rady  Miejskiej.  Następnie  Radny  Senior  poprosił  Komisję  Skrutacyjną  o  przygotowała  kart  do 
głosowania na Przewodniczącego Rady i w tym celu Radny  Senior zarządził 10 - minutową przerwę. 
Radny Senior po przerwie przed przeprowadzeniem głosowania poprosił Radcę Prawnego o przybliżenie 
zasad  głosowania  na  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej.  Następnie  głos  zabrał  Radca  Prawny 
i stwierdził, że głosowanie odbywa się w glosowaniu tajnym. Kontynuując wypowiedź Radca Prawny 
stwierdził,  że  dany  kandydat  musi  uzyskać  bezwzględność  ilość  głosów  musi  tj.  8  głosów  „za”. 
Następnie Radca Prawny stwierdził, że wg. najnowszych interpretacji prawnych, osoba która startuje na 
Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady nie może brać udziału  w głosowaniu własnej 
kandydatury. Kontynuując wypowiedź Radca Prawny stwierdził, że 4 lata temu osoba która startowała 
na  w/w  stanowiska  mogła  brać  udział  w  głosowaniu,  obecnie  według  najnowszych  wykładni 
obowiązującego prawa „ osoba której dotyczy interes prawny nie może brać udziału w głosowaniu”. 
Następnie Radny Senior poprosił komisje skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania i podchodzenie do 



urny w celu oddania głosu, po ówczesnym odczytaniu nazwiska radnego przez Radnego Seniora.  Radny 
Senior stwierdził, że odbyło się głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady, a teraz komisja 
skrutacyjna dokona przeliczenia głosów i sporządzenia stosownego protokołu. Na ten czas Radny Senior 
zarządził 10 – minutową przerwę. Po przerwie  Radny Senior wznowił obrady i poprosił przewodniczącą 
komisji  skrutacyjnej   – Radną Jolantę  Muchę o odczytanie  wyników głosowania w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady . Komisja skrutacyjna w składzie Radna – Jolanta Mucha - przewodnicząca, 
Radna – Róża Kaniewska -  członek,  Radny – Robert  Świerczek  -  członek.  Przewodnicząca komisji 
skrutacyjnej odczytała, że w sesji uczestniczy 15 na 15 radnych. W wyniku tajnego głosowania oddano 
ogółem 14 głosów, głosów ważnych  oddano 14.  Kandydat  na Przewodniczącego Rady Miejskiej  w 
Byczynie Radny – Grzegorz Kapica dostał następującą ilość głosów. 9 głosów „za wyborem”, 4 głosy 
„przeciw” i  1  głos „wstrzymujący się”.  A zatem na Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Byczynie 
wybrano Radnego – Grzegorza Kapicę. Radny Senior odczytał uchwałę ( druk nr 1 ) w sprawie wyboru 
Radnego – Grzegorza Kapica  na Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Byczynie  .  Następnie  Radny 
Senior poprosił nowo wybranego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Byczynie o zajęcie miejsca za 
stołem prezydialnym  i poprowadzenie dalszej części obrad. 

Ad.7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  podziękował  za  wybór  i  zaufanie.  Kontynuując  wypowiedź 
Przewodniczący Rady stwierdził, iż ma nadzieję, że sprawdzi się w tej roli. 

Ad.8.  Podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym  w sprawie :  - wyboru wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Byczynie ( druk nr 2 ).

Na wstępie  Przewodniczący Rady poprosił  o zgłaszanie  kandydatur  na wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej  w  Byczynie.  Radna  –  Iwona  Sobania  zgłosiła  kandydaturę  Radnego  -  Jana  Romańczyka 
Przewodniczący  Rady  zapytał  Radnego  –  Jana  Romańczyka,  czy  wyraża  zgodę  na  kandydowanie. 
Radny – Jan Romańczyk wyraził  zgodę na kandydowanie. Z kolei Radny – Sławomir Nędza zgłosił 
kandydaturę Radnej -Iwony Sobanii. Przewodniczący Rady zapytał Radną – Iwonę Sobanię, czy wyraża 
zgodę  na  kandydowanie.  Radna  –  Iwona  Sobania  wyraziła  zgodę  na  kandydowanie.  W  związku 
z  brakiem  zgłoszeń  innych  kandydatur,  Przewodniczący  Rady  zamknął  listę  kandydatów  na 
wiceprzewodniczących Rad Miejskiej.  Następnie  Przewodniczący Rady poprosił komisję skrutacyjną 
o przygotowanie kart do głosowania na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Byczynie. Następnie 
Przewodniczący Rady  zarządził 10 – minutową przerwę. Po przygotowaniu kart do głosowania przez 
komisję skrutacyjną i uprzednim rozdaniu kart do głosowania, Przewodniczący Rady wznowił obrady. 
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że głosowanie odbywać się będzie na podobnych zasadach 
jak  przy  wyborze  Przewodniczącego  Rady.  I  tak  Przewodniczący  Rady  odczytywał  wg.  kolejności 
nazwiska radnych, a oni z kolei podchodzili do urny i oddawali swoje głosy.  Przewodniczący Rady 
stwierdził,  że  odbyło  się  głosowanie  w  sprawie  wyboru  wiceprzewodniczących  Rady  Miejskiej 
w  Byczynie, a  teraz  komisja  skrutacyjna  dokona  przeliczenia  głosów  i  sporządzenia  stosownego 
protokołu.  Na  ten  czas  Przewodniczący  Rady  zarządził  10  –  minutową  przerwę.  Po  przerwie 
Przewodniczący Rady wznowił obrady i poprosił przewodniczącą komisji skrutacyjnej  – Radną Jolantę 
Muchę o odczytanie wyników głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
w Byczynie.  Komisja skrutacyjna w składzie Radna – Jolanta Mucha - przewodnicząca, Radna – Róża 
Kaniewska  -  członek,  Radny  –  Robert  Świerczek  -  członek.  Przewodnicząca  komisji  skrutacyjnej 



odczytała , że w sesji uczestniczy 15 na 15 radnych.  W wyniku tajnego głosowania oddano ogółem 
14 głosów w tym 14 głosów ważnych. Kandydat Radny - Jan Romańczyk 14 głosów „za wyborem”, 
0 „przeciw” , 0 „wstrzymujących się”. Kandydatka Radna - Iwona Sobania  11 głosów „ za wyborem” , 
3 głosy „przeciwko” ,  0 głosów „ wstrzymujących się”. Na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
w Byczynie wybrano Radnego - Jana Romańczyka i Radną - Iwonę Sobanię. Następnie Przewodniczący 
Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru Radnego – Jan Romańczyka oraz  Radnej – Iwony Sobania 
na  wiceprzewodniczących  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  (  druk  nr  2  ).Po  odczytaniu  przedmiotowej 
uchwały  Przewodniczący  Rady  poprosił  nowo  wybranych  wiceprzewodniczących  Rady  Miejskiej 
w  Byczynie  o  zajęcie  miejsca  za  stołem  prezydialnym.  Jako  pierwsza  Radna  –  Iwona  Sobania 
podziękował  za  wybór  na  Wiceprzewodnicząca  Rady.  Następnie  Radny –  Jan  Romańczyk  również 
podziękował za wybór na Wiceprzewodniczącego Rady. 

Ad.9.   Podjęcie  uchwały  o:  -  powołanie  składów  osobowych  stałych  komisji  Rady  Miejskiej 
w Byczynie, ( druk nr 3 ) 

Na wstępie przed przystąpieniem powołania składów osobowych komisji Rady Miejskie w Byczynie 
Przewodniczący Rady poprosił Radcę Prawnego o wyjaśnienie zasad konstytuowania się w/w komisji. 
Radca Prawny w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówił zagadnienie powoływania stałych komisji 
rady. Mianowicie stwierdził, że za chwilę wydane zostaną trzy listy tj. tyle ,ile będzie stałych komisji 
rady. Następnie w imieniu Przewodniczącego Rady poprosił, aby radni sami wpisali się na daną listę 
w celu wyboru uczestnictwa w danej komisji. Powyższy wybór powinien być podyktowany zakresem 
działania, jaki by im odpowiadał. Na koniec Radca Prawny stwierdził,  że dobrze by było aby składy 
osobowe  danych  komisji  nie  przekraczały  składów  5  osobowych.  W takim przypadku  należało  by 
przeprowadzić głosowanie jawne, ponieważ zgodnie ze statutem gminy komisje nie mogą liczyć więcej 
niż pięć osób. W celu określenia się radnych, do jakiej komisji rady chcą przynależeć, Przewodniczący 
Rady  ogłosił  10  minutową  przerwę.  Po  przerwie  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały 
w sprawie powołania  składów osobowych  stałych  komisji  Rady Miejskiej  w Byczynie  (druk nr  3). 
I  tak  do  Komisji  Rewizyjnej  –  jako  przewodniczącego   Radnego  -  Jacka  Kulisińskiego, 
wiceprzewodnicząca  Radna  –  Róża  Kaniewska,  członek  Radna  –  Jolanta  Mucha,  członek  Radny  – 
Robert  Świerczek,  członek  Radny  –  Władysław  Buła.  Do  komisji  Polityki  Gospodarczej  –  jako 
przewodniczącego Radnego - Jan Romańczyk, wiceprzewodniczącego Adama Radoma, członek Radny 
–  Krzysztof  Janki,  członek  Radny  –  Leszek  Śnieżek,  członek  Radna  –  Małgorzata  Wiśniewska. 
Do  Komisji  Oświaty  jako  przewodnicząca  Radna  –  Iwona  Sobania,  wiceprzewodniczący  Radny  – 
Grzegorz  Kapica,  członek  Radny –  Zdzisław Roman   Biliński,  członek  Radna  –  Urszula  Bilińska. 
Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania  uchwały na  druku nr  3.  Uchwała  przedstawiona  na 
druku nr 3 dot. powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej  w Byczynie,  została 
podjęta jednogłośnie. (15 głosów „za”) 

Ad.10. Zapytania – komunikaty.

Na wstępie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  zaproponował  aby  następna  sesja  odbyła  się  w  dniu 
03.12.2010r.,  a  poszczególne  komisje  rady w dniu  02.12.2010r.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz 



Byczyny stwierdził, że powyższe terminy komisji i sesji nie są zgodne ze statutem gminy ale sytuacja 
tego wymaga. Powyższe terminy podyktowane, są pilną potrzebą podjęcia kilku uchwał, niezbędnych 
celem poprawnego funkcjonowania gminy. W przypadku nie wyrażenia zgody przez radę na powyższe 
zaproponowane  terminy  komisji  i  sesji,  może  się  okazać  ze  ślubowanie  od  Burmistrza  Byczyny 
przyjmować będzie nie rada, a Komisarz Rządowy.  Następnie głos zabrała Radna – Róża Kaniewska 
która zaproponowała, aby w najbliższym czasie odbyła się msza święta w intencji nowo powołanej rady. 
Na koniec Radna – Róża Kaniewska stwierdziła, że bez boga nie da rady podejmować trafnych decyzji. 
Następnie głos zabrał Radny – Zdzisław Roman Biliński i stwierdził, że do piątkowej sesji jest bardzo 
mało czasu, a następnie zaproponował, aby ta sesja odbyła się bez czwartkowych komisji. Następnie 
głos zabrał Przewodniczący Rady i zaproponował aby to przegłosować czy państwo radni chcą komisję 
w czwartek, a w piątek sesję, czy tylko sesję w piątek. Z kolei Radny – Jacek Kulisiński stwierdził, że 
komisje winne się odbyć, ponieważ na komisjach może wiele kwestii spornych wyjaśnić.  Następnie 
głos zabrał Radny – Adam Radom i skierował zapytanie do Pana Radcy Prawnego, jeśli sesja miała by 
się odbyć w piątek w trybie zwyczajnym, to czy w/w kwestia nie powinna być poddana pod głosowanie. 
Radca Prawny ustosunkowując się do zapytanie radnego stwierdził, że w/w termin nie jest zgodny,  ze 
statutem gminy.  Kontynuując  wypowiedz  Radca Prawny stwierdził,  że  jego zdaniem należy zwołać 
poszczególne komisje.  Z kolei Radny Zdzisław Roman Biliński stwierdził, że statut gminy umożliwia 
zwołanie  sesji  bez  zachowania  7  dniowego  terminu.  Następnie  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady 
i  stwierdził,  że  komisję  odbędą  się   w czwartek  (  02.12.2010r.  )  o  godz.  14  00 ,  a  sesja  w piątek 
(  03.12.2010r.  )  o  godz.  1500.  Następnie  głos  zabrała  Radna  –  Iwona  Sobania  i  zakomunikowała 
zebranym, ze podczas kampanii wyborczej, mieszkańcy zarzucali, że sesje winne odbywać się w godz. 
popołudniowych.  Następnie  głos  zabrał  Sekretarz  Gminy   i  poinformował  zebranym  o  obowiązku 
złożenia  oświadczeń  majątkowych  w  terminie  30  dni  licząc  od  dnia  zaprzysiężenia,  czyli  od  dnia 
dzisiejszego. Na koniec Radny – Adam Radom stwierdził, ze komisje odbędą się w czwartek, a sesja 
w  piątek.  Przewodniczący  Rady  odpowiedział,  że  tak.  Następnie  Radom  zaproponował,  żeby  w 
czwartek odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji, a w piątek sesja. Przewodniczący Rady 
stwierdził, że jest to dobry pomysł i przystał na takie rozwiązanie. 

Ad.11. Zakończenie sesji 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia I sesji oraz zamknięcia V kadencji Rady. 
Na  tym  protokół  zakończono  i  podpisano.  Integralną  jego  częścią  jest  nagranie 
magnetofonowe (1 kaseta) przechowywana w Biurze Rady, zgodnie z § 30 Statutu Gminy, 
przez okres jednego roku.

 
                                                                                              Przewodniczący

 Rady Miejskiej
   w Byczynie 

            Grzegorz Kapica

Protokołował: Marek Rychlicki

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu
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